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Tamarinde
De tamarinde, Tamarindus indica, is een tropische groenblijvende boom die zo’n 
25 meter hoog kan worden. Het is een telg uit de familie der Vlinderbloemigen 
met samengestelde bladeren en sierlijke gele bloemen met oranje tot rode 
strepen op de kelkbladeren. De vruchten, bruine peulen, zijn ongeveer 10 cm
lang. Ze bevatten ovale harde zaden die ingebed zijn in zuur, aromatisch 
vruchtvlees. 

De naam ‘tamarinde’ is afgeleid van het Arabische tamar-u’l-hind, wat dadel uit 
India betekent. De plant komt oorspronkelijk uit Afrika. Daar vind je hem in het 
wild op de savannes van de Atlantische Oceaan tot voorbij Centraal-Afrika. Er 
wordt wel gezegd dat Dakar, de hoofdstad van Senegal, zijn naam aan de boom 
ontleent. Het is een geliefde boom die je nu overal in de tropen en subtropen 
kunt vinden. Geliefd om z’n vruchten, z’n verschijning en de schaduw die hij 
verschaft.

De boom is vooral bekend door de pulp in de vruchten die al duizenden jaren 
door mensen wordt gegeten. Ook voor dieren is dit voedsel, net als de zaden 
en het blad. In Afrika wordt die pulp als smaakmaker toegevoegd aan gierst en 
sorghum, dagelijks voedsel voor velen. In de Sahel wordt ie ook wel gesuikerd 
en ingedroogd tot voedsel voor moeilijke tijden. 

In Nederland is het bekendste product waarin tamarindevruchtvlees verwerkt 
de Worcestersauce. Die gebruik je bij het marineren en braden van vlees en het 
maken van sauzen en dressings. Ze worden erdoor licht aangezuurd, krijgen 
een breder smaakpalet en worden donkerder van kleur. Daarnaast vind je het in 
siropen, frisdranken, chutney’s en andere culinaire concentraten.

In de volksgeneeskunde is de boom welbekend; zowel vrucht, blad en bast 
worden daarin gebruikt. Het vruchtvlees heeft een mild-laxerende werking en 
siroop daarvan gemaakt wordt gedronken om maag en darmen in goede conditie 
te houden. Het geeft verlichting bij diarree en constipatie. Bij een aantal volken 
heeft de tamarinde een heilige status.

Het is bekend dat tamarinde al vanaf de vierde eeuw vChr aangeplant werd 
in het oostelijke Middellandse-Zeegebied. Marco Polo (1254 – 1324) kende de 
plant en verhaalt in zijn reisverslag over een wel heel bijzonder gebruik ervan 
door piraten in Gujarat, India. Deze lieten gevangen genomen kooplieden 
een mengsel van tamarinde en zeewater drinken om hen te laten overgeven. 
De parels en andere kostbare stenen die zij ingeslikt hadden om beroving te 
voorkomen zouden zo wel tevoorschijn komen.
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